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Bevezető 

 

Püspökladány város közigazgatási határán belül a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési 

tevékenységet a SZIA 2000 Bt. végzi a 2014. június 19-én megkötött, öt éves időtartamra 

szóló Közszolgáltatási Szerződés alapján.  

 

Társaságunk a Közszolgáltatási Szerződés 14. pontjában foglaltak értelmében elkészítette 

Püspökladány város 2016. évi helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységére 

vonatkozó beszámolóját.  

 

Pályázatunk benyújtásakor is megfogalmazott alapvető célkitűzéseink között szerepelt egy 

állandó utazóközönség megteremtése többek között azáltal, hogy a fizető utasok költségeit 

nem növeljük. Így lecsökkentettük a bérlet és menetjegyárakat a 2012. évi árakra és eszerint 

2014. július 01-től, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének idejétől ezt a díjszabást 

alkalmazzuk.  

 

A feladatot az előző két évben végzettel teljesen azonos útvonalon, menetrend és díjszabás 

szerint végeztük. Az eddigi gyakorlat és az eladott jegyek számának növekedése azt mutatja, 

hogy a kedvező, illetve változatlan árú viteldíj, valamint a megbízható és pontos közösségi 

közlekedés egyre vonzóbb közlekedési forma városunkban.  

 

Az önkormányzattal való együttműködésben a valós utazási igényekhez igazodó helyi 

személyszállítás biztosított Püspökladányban. 
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I. A közszolgáltatási követelmények teljesülése 

 

1. A szolgáltatás folyamatossága 

 

A Szolgáltató az elmúlt évben teljes körűen, megfelelő színvonalon biztosította a 

közszolgáltatás folyamatos, zavartalan ellátását a mindenkori érvényben lévő menetrend 

szerint meghatározott időben, útvonalon és menetteljesítménnyel. A SZIA 2000 Bt. kiemelt 

figyelmet fordított a járatok pontosságára, menetrendszerűségére; a  járművek tisztaságára; a 

megbízható, a mindenkor aktuális információkat biztosító utastájékoztatásra, illetve az 

utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra.  

 

2. Személyszállítási feltételek 

 

A helyi közforgalmú közlekedés igénybevételi szabályait és az alkalmazott díj- és pótdíjakat a 

közszolgáltatási szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A közszolgáltatási szerződés és a 

Társaság Személyszállítási Üzletszabályzata Püspökladány város honlapján is elérhetőek.  
 

A Társaság rendelkezett a 2016. évre vonatkozóan minden autóbuszra érvényes kötelező 

gépjármű-felelősségbiztosítással, illetve a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást 

igénybevevő utasokra vonatkozóan teljes körű utas- és vagyonbiztosítási 

felelősségbiztosítással. A szolgáltató összes balesete a félév során 0 db. Személyi sérülés 

balesetszám 0 db. 

 

3. Menetrend, Utastájékoztatás, Járatkimaradás 

 

2016. évben a menetrendben változás nem történt. A kilométer teljesítmény 85 110 km. A 

menetrend szerint indított járatok száma 15 846 db volt.  

 

A kimaradt járatok száma 0 db volt. A járatkimaradások elkerülése érdekében Társaságunk 

minden műszaki intézkedést megtett, elsősorban a téli időszakban a hosszabb ideig tartó 

rendkívüli hideg időjárásban, amikor a hajnali fagyokban a járművek nehezen indultak és 

melegedtek fel. A közúti közlekedés jellemző téli veszélyei - havas, jeges, csúszós 

útviszonyok- ellenére sem történt járatkimaradás.  
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A társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében a megállóhelyeken kihelyezett menetrendi 

utastájékoztatókat folyamatosan karbantartotta. A gépjárművezetőktől a menetrendi adatok 

ingyenesen beszerezhetők, illetve az interneten is elérhetők a város honlapjáról. 

 

Az utastájékoztatásra vonatkozó kötelezettségeket a társaság teljesítette, a menetrendre és az 

utastájékoztatásra vonatkozó követelményeknek eleget tett.  

 

4. Az utazási igények és a járatok kihasználtságának megfigyelése 

 

Társaságunk az elmúlt évben is folyamatosan figyelemmel kísérte a járatok kihasználtságát és 

igénybe vételét. A 2016. évben is bebizonyosodott számunkra, hogy a járatainkat igénybe 

vevő utasok kora és létszáma széles skálán mozog. A kisgyermekes családok, fiatalok, az 

idősebb korosztály és a nyugdíjasok is mindennapi igénybevevők. Hajnali, reggeli járatainkat 

– délutáni időszakban hasonlóképp - elsősorban a munkahelyükre utazó dolgozók, illetve a 

diákok használják nagyrészt. 

 

Püspökladány kisváros, utasaink nagy részét ismerjük. Autóbuszainkon barátságos, családias 

a hangulat. Ennek erősítésekképpen a jeles napokon, Húsvét és Mikulás alkalmából apró 

figyelmességgel, ajándékokkal köszöntjük utasainkat. Ez már hagyománynak számít Nálunk 

és a szolgáltatást igénybe vevők is várják, és szívesen veszik a csokoládékat és a Télapó 

jelenlétét.  

 

A főbb úti célok az oktatási intézmények, orvosi rendelők, ügyintézési helyek, posta, piac, 

vasútállomás, fürdő.  

 

Rendszeresen megfigyelésünk alapján a járatok kihasználtsága és az utazóközönség 

összetétele – mely nagyban függ attól, hogy hétköznapról, vagy hétvégéről, illetve 

iskolanapról vagy iskolaszüneti napról van-e szó - pozitív képet mutat, azon kívül 

határozottan jó visszajelzéseink vannak a lakosság részéről is. 
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5. Működési feltételek 

 

Személyi feltételek 

 

A Társaság biztosította a közszolgáltatás zavartalan működéséhez szükséges személyi- és 

szervezeti feltételeket. A helyi járati feladatokat, beleértve a jegyek és a bérletek értékesítését 

és ellenőrzését három fő látja el, egy fő szakmai irányító- és autóbuszvezető, valamint két fő 

autóbuszvezető.  

A közszolgáltatási tevékenység megkezdése óta személyükben továbbra sem történt változás. 
 

 

Tárgyi feltételek 

 

A SZIA 2000 Bt. a közszolgáltatási feladatokat 2 db + 2 db tartalék saját tulajdonú 

autóbusszal látta el. A gépjárművek eseti és rendszeres javítása és karbantartása biztosított.  

 

6. A helyi közlekedés tarifái, értékesített jegyek és bérletek  

 

2016. évben a helyi közlekedés tarifáit tekintve árváltozás nem volt és az elkövetkezőkben 

sem emelünk jegyárat.  

 

A Társaság a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített a menetrend szerinti helyi 

személyszállításért fizetendő díjakat alkalmazta. A díjak az általános forgalmi adót 

tartalmazzák. A bérletjegyek, valamint a menetjegyek árusítása az autóbuszon történik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jegyfajta megnevezése Forint/darab 

1 Menetjegy 210,-Ft/db 

2 Tanuló és Nyugdíjas havi bérletjegy 2200,-Ft/db 

3 Teljesárú havi bérletjegy 3300,-Ft/db 
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III.1. Részletes kimutatás a helyi közlekedésben 2016. évben értékesített jegyekről, 

bérletekről 

 

Időszak Menetjegy (db) Tanuló és Nyugdíjas 

havi bérletjegy (db) 

Teljesárú havi 

bérletjegy (db) 

2016.01. hó 1449 211 43 

2016.02. hó 1364 208 35 

2016.03. hó 1302 186 28 

2016.04. hó 1143 183 25 

2016.05. hó 1049 164 28 

2016.06. hó 1106 150 25 

2016.07. hó 1038 16 20 

2016.08. hó 1205 15 17 

2016.09. hó 1015 173 26 

2016.10. hó 1232 179 28 

2016.11. hó 1206 189 27 

2016.12. hó 1517 194 30 

Összesen 14 626 1 868 332 
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III.2. A SZIA 2000 Bt. által értékesített bérletek és menetjegyek mennyiségének 

alakulása a 2014. 07. hó - 2016 .12. hó közötti időszakra 

 

 

 

 Időszak 

2014. év (féléves adat) 2015. év 2016. év 

Menet-

jegy 

(db) 

Tanuló/ 

Nyugdíjas 

bérlet 

(db) 

Teljes 

árú 

bérlet 

(db) 

Menet-

jegy 

(db) 

Tanuló/ 

Nyugdíjas 

bérlet 

(db) 

Teljes 

árú 

bérlet 

(db) 

Menet-

jegy 

(db) 

Tanuló/ 

Nyugdíjas 

bérlet 

(db) 

Teljes 

árú 

bérlet 

(db) 

01. hó    1423 212 40 1449 211 43 

02. hó    1175 211 38 1364 208 35 

03. hó    1159 188 29 1302 186 28 

04. hó    1225 183 25 1143 183 25 

05. hó    1120 161 24 1049 164 28 

06. hó    1072 147 19 1106 150 25 

07. hó 1260 9 12 1179 13 16 1038 16 20 

08. hó 1160 10 10 1065 13 14 1205 15 17 

09. hó 1274 163 19 1106 169 26 1015 173 26 

10. hó 1330 167 30 1135 170 27 1232 179 28 

11. hó 1202 180 35 1158 184 32 1206 189 27 

12. hó 1364 198 41 1287 187 30 1517 194 30 

Összesen 7 590 727 147 14 104 1838 320 14 626 1 868 332 

 

Társaságunk számára fontos, hogy a közszolgáltatási tevékenység hasznos és eredményes 

legyen. Hiszen, ha valaki szeret valamit csinálni, akkor fontos, hogy azt jól végezze, abban 

sikereket érjen el és ez nem csak az anyagiakra érthető. A fenti táblázat adatai, tehát az 

értékesített jegy darabszámok növekedése azt jelzi, hogy jól látjuk el a ránk bízott feladatokat. 

Örömünkre és elégedettségünkre szolgál az, hogy nő az eladott jegyek, bérletek száma. Kis 

léptékben haladunk előre. Mindez ösztönöz minket, hogy törekedjünk továbbra is arra, hogy 

minél közkedveltebb utazási forma legyen a helyi járat és az emberek szívesen vegyék 

igénybe szolgáltatásunkat. Ezért lehetőségeinkhez mérten azt tudjuk tenni, hogy 

autóbuszvezetőinkkel a jövőben is lelkiismeretesen ellátjuk feladatainkat, annak szellemében, 

hogy az állandóságnak és megbízhatóságnak köszönhetően - amely vonatkozik a 

gépjárművezetők személyére, az autóbuszokra és a pontos menetidőre egyaránt - egyre több 

és több ember „szokásává” válik a helyi buszos közlekedés.  
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IV.  A közösségi közlekedés 2016. évi bevételeinek és ráfordításainak alakulása  

 

A SZIA 2000 Bt. közszolgáltatói tevékenységét 2014. július 01-től végzi Püspökladány város 

közigazgatási határán belül 3 fő főállású autóbuszvezetővel. 

A 2016. évben az ebből származó bevétel 6.517.057.-Ft, ehhez a NAV-tól kapott állami 

támogatás 6.912.000.-Ft, a Püspökladányi Önkormányzattól kapott támogatás 3.000.000.-Ft, 

összesen 16.429.057.-Ft volt. 

A helyi személyszállításhoz kapcsolódó anyagi jellegű kiadások 7.622.897.-Ft, személyi 

jellegű kiadások 5.793.540,- Ft, amortizáció 953.301,- Ft, összesen: 14.369.738,- Ft volt. 

A 2016. évet az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításhoz kapcsolódóan 

2.059.319,-Ft adózás előtti nyereséggel zárta a Bt. 

Fizetendő Társasági adó 206.000,-Ft, így az adózott eredmény a közszolgáltatási 

tevékenységből 1.853.319,- Ft volt 2016. évben.  

 

Összegzés 

 

A SZIA 2000 Bt. a 2016. évben eleget tett a helyi menetrendszerinti közlekedés 

lebonyolítására kötött Közszolgáltatási Szerződésben rögzített kötelezettségeknek.  

 

Társaságunk biztosította a közszolgáltatási feladatok folyamatos, zavartalan ellátását a 

költségtakarékos üzemelést szem előtt tartva. Így a 2016. évben is a helyi közösségi 

közlekedés veszteségmentesen üzemelt.  

 

A SZIA 2000 Bt. a közszolgáltatási feladat teljesítése során az önkormányzattal 

együttműködve megfelelő, jó színvonalú szolgáltatást tart fent, változatlan és megfizethető 

viteldíjért. 

 

 

 

 


